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Od proboszcza

Bracia i Siostry! 
Rodzino Sank-
tuarium Miło-
sierdzia Bożego!

Zgodnie z zapowiedziami 
przedstawiamy projekt mozaiki 
z motywem Jezusa Miłosierne-
go, opracowany przez pracownię  
p. Janusza Sobczyka z Warszawy. 
Specjalizuje się ona w tego typu 
dziełach. Istotne jest, że sam pro-
jektant jak i jego współpracowni-
cy to ludzie wierzący, związani  
z Kościołem. Realizacje pojektów 
tej pracowni znadziemy, m.in., 
w Sanktuarium św. Jana Pawła  
II w Krakowie, czy w Sanktu-
arium Matki Bożej Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji i św. Jana 
Pawła II w Toruniu. Projekt jest 
piękny i imponujący.

Jak widać mozaika pokryje 
całą absydę i ma wypełnić ją co 
do centymetra. Do jej wykonania 
zostaną użyte wysokiej jakości 
materiały, które będą sprowadza-
ne głównie z Włoch. Wykonanie 
tego dzieła chcemy rozłożyć na 
dwa do trzech lat. Jeśli wszystko 
się uda, w 2023 roku zobaczymy 
pierwszą część mozaiki, którą bę-
dzie postać Jezusa Miłosiernego. 
Całe to piękne dzieło powierzam 
Waszej modlitwie i zaintereso-
waniu.

Jeśli ktoś chciałby wyrazić 
swoje zdanie, czy podzielić się 
opinią na temat projektu mozaiki 
może napisać do mnie na adres 
e-mail: jczap@interia.pl.

ks Jacek Czaplicki, proboszcz



Parafia Miłosierdzia Bożego w Łomży to histo-
ria prawie 40. lat budowania dobra duszpasterskiego 
oraz zasobów materialnych. Chodzi o formowanie, 
w oparciu o Ewangelię i życie sakramentalne, wspól-
noty wierzących oraz o  tworzenie obiektów mate-
rialnych, z największym w regionie kościołem. Dwaj 
proboszczowie: ks. prał. Radzisław Ambroziak oraz 
ks. prał. Jerzy Abramowicz dokonali niezwykłego 
dzieła, za co wyrażamy im szczególne uznanie.

Drodzy Bracia i Siostry!
Przez to słowo zawarte w naszej kolędowej, pa-

rafialnej gazetce Misericordia, jako Wasz proboszcz, 
chcę duchowo odwiedzić Wasze domy, aby podzielić 
się kilkoma refleksjami związanymi z działaniem pa-
rafii.

Przestrzeń duszpasterska
Naszą duchową ojczyzną jest Sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego. Pamiętajmy, że największym przy-
miotem Boga jest Miłosierdzie. Jako wspólnota para-
fialna chcemy razem wysławiać je poprzez Euchary-
stię, Sakrament Pokuty, głoszenie Słowa Bożego oraz 
przez gorliwą modlitwę, świadectwo życia i udział  
w ciągłej formacji. Przed laty jeden z biskupów określił 
parafię mianem ziemi świętej. Każdy z nas, począwszy 
od proboszcza oraz od najstarszych, aż po najmłod-
szych parafian, otrzymuje ją w dzierżawę. Nadejdzie 
czas kiedy zdamy rachunek z tej dzierżawy. 

Zapraszam Was do wspólnej pracy na rzecz na-
szej wspólnoty parafialnej. Wspierajmy się nawzajem  
w budowaniu Królestwa Bożego. Czasami zauważamy 
w kościele dotkliwy brak ludzi młodych. Społeczność, 
w której żyjemy podlega laicyzacji. Może to być powo-
dem do smutku. Ewangelia nigdy nie napawa nas pe-
symizmem. Słowo Pana przynosi nadzieję i optymizm 
w każdym czasie. Daje też przekonanie, że nic się nie 
kończy. Bóg, który jest naszym Panem przychodzi  
z przyszłości. On już w całości zna drogę każdego  
z nas. To przekonanie daje nam pokój serca.

Dziękuję grupom formacyjnym za zaangażowanie 
w budowanie parafii wspólnoty wspólnot. Spróbujmy 
jednak pomyśleć na przyszłość o zorganizowanej, sys-
temowej ewangelizacji naszej parafii. Chodzi o to, aby 

dotrzeć z przesłaniem Jezusa do wszystkich, zwłaszcza 
do tych, którzy utracili smak wiary. Mamy ich również 
w swoich domach. Dlatego proszę o modlitwę w tej 
intencji. Módlmy się o światło Ducha Świętego, o wła-
ściwe rozeznanie.

W celu wspierania posługi proboszcza, powołałem 
w listopadzie 2023 r. Radę Parafialną, która liczy 20 
osób. W skład rady wchodzą także księża wikariusze.

Przestrzeń administracyjna
Jak wiecie nasza parafia posiada potężne obiekty 

duszpasterskie. Są nimi górny i dolny kościół, część 
mieszkalno-duszpasterska oraz przylegający do nich 
teren wraz z ołtarzem papieskim i tzw. golgotą.  Jeszcze 
w sierpniu 2022 r. powstało parafialne Stowarzysze-
nie o nazwie Misericordia, które zajmować się będzie 
przygotowywaniem projektów w celu pozyskiwania 
materialnych środków zewnętrznych.

Co rozpoczęliśmy?
W przestrzeni biurowej rozpoczęliśmy dygitali-

zację dokumentów w kancelarii parafialnej, na bazie 
programu FARA. Wyposażyliśmy kancelarię w kom-
putery i dwie wielofunkcyjne drukarki.

Co zostało zrealizowane?
Zamontowaliśmy system informatyczny i ekrany 

wielofunkcyjne do tekstów pieśni i prezentacji mul-
timedialnych w kościele dolnym. Na wiosnę 2023 r. 
planowane jest zamontowanie podobnego systemu 
w kościele górnym. Uporządkowaliśmy kwestię wła-
sności gruntów parafialnych. Dotychczas  nasz teren, 
znajdujący się za kościołem i domem parafialnym 
miał kilku właścicieli. W oparaciu o działania prawno-
geodezyjne z dnia 5 grudnia 2022 r. właścicielem tych 
gruntów stała się – tylko parafia. Wykonaliśmy prace 
remontowe po zewnętrznej stronie absydy kościoła 
górnego (za pomocą rusztowań). Chodzi tu o uszczel-
nienie dachu, zlikwidowanie zacieków itd. Prace te 
były ważne z uwagi na potencjalne umieszczenie w ab-
sydzie prezbiterium kościoła górnego mozaiki z moty-
wem Jezusa Miłosiernego. Pozostało jeszcze usunięcie 
„pęknięcia” ściany znajdującej się w absydzie. Udało 
się zmienić oświetlenie prezbiterium kościoła dolnego. 
Chodzi o doświetlenie płaskorzeźby Jezusa z uczniami, 
którą do tej pory oświetlała tylko mała lampka. Obec-
nie jest tam więcej światła co sprawia, że jaśniej jest  
w całym kościele.

Co planujemy?
Dzięki członkom Stowarzyszenia Misericordia, 

zakończyliśmy prace nad projektem zamontowania 
paneli fotowoltaicznych. Będziemy aplikować o do-
finansowanie. Dokonaliśmy analizy remontowo-fi-
nansowej wieży górnego kościoła. Dzięki firmie ro-
dzinnej z Łodzi, prowadzącej prace wysokościowe 
bez rusztowań, mamy szansę na renowację wieży  
w trzech etapach, które potrwają trzy lata.

Wszystkie te sprawy powierzam Waszej modli-
twie i jeszcze raz zapraszam do współpracy. Życzę 
obfitości Bożych łask w nowym 2023 roku. 

ks. Jacek Czaplicki – proboszcz

NOWOROCZNE
SŁOWO PROBOSZCZA



W dobie Internetu, smartfo-
nów, nowoczesnych mediów – nie 
pozostajemy w tyle. Nasza stro-
na internetowa już kilka miesię-
cy temu została przebudowana. 
Nowy adres to www.smblomza.pl

Każdy kto ją odwiedza może 
przeczytać podstawowe informa-
cje, zapoznać się z aktualnościami 
i ciekawostkami na temat naszej 
wspólnoty i kościoła. Dostępna 
jest także nasza gazetka „Mise-
ricordia” i jej wszystkie numery 
archiwalne.

Jesteśmy na Facebooku
Parafia posiada także żyjący 

profil na Facebooku gdzie co-
dziennie pojawiają się informacje, fotorelacje, materia-
ły wideo, transmisje na żywo, zaproszenia i ogłoszenia. 

Jesteśmy w Internecie

Nadal wiele osób nie wie o tym, że nasza parafia 
posiada nową stronę internetową i aktywny profil 
na Facebooku.

Pomóż nam – napisz komentarz
Nie wszyscy wiedzą jak to działa, ale na Facebo-

oku zasięg bezpłatnie zwiększają (m.in.) komentarze 
zamieszczane pod postami. Oczywiście liczy się każda 
reakcja, polubienia, serduszka, ale główny nacisk me-

chanizm Facebooka kładzie na 
komentarze. Dlatego jeśli chcesz 
nam pomóc, to możesz napisać 
pod postami, które publikuje-
my komentarz – kilka słów. Pa-
miętaj, że posty, które wywołują 
dyskusję między użytkownikami 
osiągają większy zasięg.

Zależy nam na tym szcze-
gólnie, bo chcemy docierać  
z informacjami o tym co się dzieje  
w naszej parafii do jak najwięk-
szej ilości osób.

Nasz profil łatwo namierzyć 
w wyszukiwarce Facebooka. 
Wystarczy tam napisać „Miło-
sierdzie Łomża”. Można też wejść 
na nasz fanpejdż wpisując adres: 

www.fb.com/milosierdzie.lomza
Jacek Babiel

Gloriosa Trinita
Spotykamy się na adoracji w każdy 
czwartek o godz. 19.30. Msza świę-
ta w niedzielę o godz. 12.00.

Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży
Spotkania odbywają się w środy o 
godz. 19.00 w pokoju gościnnym 
niedaleko kancelarii.

Odnowa w Duchu Świętym
Spotkania Wspólnoty odbywają 
się w każdą środę po Mszy świę-

tej o godzinie 18.00. Ponadto  
w ostatnią środę miesiąca o godz. 
18.00 odprawiania jest Msza święta  
o uzdrowienie fizyczne i duchowe.
Domowy Kościół
Spotkania odbywają się raz w mie-
siącu w umówionym na kręgu ter-
minie.
Wincentyńska Młodzież Maryjna
Spotkania odbywają się w każdy 
poniedziałek o godz. 17.00 w salce 
Grupy Maryjnej naprzeciw
kancelarii parafialnej.

Liturgiczna Służba Ołtarza
Zbiórki Liturgicznej Służby Ołtarza 
odbywają się w soboty o godz. 10.00
Męski różaniec
Wspólna modlitwa Męskiego Ró-
żańca ma miejsce w pierwszą środę 
miesiąca o godz. 20.00.
Chór Vox Misericordiae 
Próby chóru odbywają się w ponie-
działek i piątek o godz. 19.00 w salce 
Matki Bożej Częstochowskiej.
Promyki Miłosierdzia
Spotkania scholi odbywają się  
w soboty o godz. 10.00 w salce 
Matki Bożej Częstochowskiej.

Jak działają nasze wspólnoty

Kapłani naszej parafii
W parafii i sanktuarium pw. Miłosierdzia Bożego posługi-

wało i posługuje wspólnota kapłanów zróżnicowana pod wzglę-
dem wieku i zainteresowań. Trzon zespołu duszpasterskiego 
stanowią proboszcz i wikariusze (na zdjęciu). Dla przypomnie-
nia: proboszczem od 2022 r. jest ks. kan. dr Jacek Czaplicki,  
a wikariusze to: ks. mgr lic. Tomasz Dobkowski (od 2017 r.),  
ks. dr Wojciech Rzepa (od 2022 r.) i ks. mgr lic. Mateusz Gąsow-
ski (od 2022 r.). 

W grupie naszych duszpasterzy znajdują się również księ-
ża seniorzy: ks. prał. Jerzy Abramowicz, ks. kan. dr Marian Ja-
miołkowski i ks. kan. Stanisław Bruliński. Całość zespołu uzu-
pełnia ks. mgr lic. Marcin Loba, wicedyrektor Caritas Diecezji 
Łomżyńskiej.



MISERICORDIA

www.smblomza.pl; fb.me/milosierdzie.lomza; e-mail: kancelaria@smblomza.pl
konto bankowe: PKO BP SA nr 53 1020 1332 0000 1502 0027 3409
Msze św. w niedziele: 730, 900, 1030, 1200, 1500, 1800; lipiec i sierpień: 730, 900, 1030, 1500, 1800, 2000

w dni świąteczne: 700, 900, 1200, 1500, 1800 , w dni powszednie: 700, 900, 1500, 1800

Kancelaria parafialna: poniedziałek – sobota w godz. 800-900 i 1630-1730, w niedziele nieczynna

Biuletyn informacyjny
do użytku wewnętrznego parafian

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11, 18-400 Łomża, tel. 452 319 213

Dar serca na mozaikę do absydy
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży

............................................................................................
imię i nazwisko

............................................................................................
dokładny adres

Dar serca na mozaikę do absydy
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży

............................................................................................
imię i nazwisko

............................................................................................
dokładny adres

Dar serca na mozaikę do absydy
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży

............................................................................................
imię i nazwisko

............................................................................................
dokładny adres

Dar serca na mozaikę do absydy
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży

............................................................................................
imię i nazwisko

............................................................................................
dokładny adres

Dar serca na mozaikę do absydy
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży

............................................................................................
imię i nazwisko

............................................................................................
dokładny adres

Dar serca na mozaikę do absydy
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży

............................................................................................
imię i nazwisko

............................................................................................
dokładny adres

Mój materialny wkład w dzieło ubogacenia Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży mozaiką Jezusa Miłosiernego, 
w roku 2023 wynosi:
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Luty ............................... zł
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Październik ............................... zł
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